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ATA Nº 02/2020. O Conselho Fiscal da Fundação Instituto de Apoio ao Ensino,
Pesquisa e Extensão do CAV (FIEPE/CAV). Aos vinte e oito dias do mês de outubro
de dois mil e vinte, às oito horas e trinta minutos, na sede da FIEPE/CAV, reuniramse os membros do Conselho Fiscal Mere Erika Saito, Marcos Roberto Rodrigues e
Gilberto Rech, que sob a presidência da primeira passaram a analisar a prestação de
Contas da FIEPE/CAV no período de janeiro a junho de 2020. Com a análise da
prestação de contas dos meses de janeiro a março de 2020, os trabalhos foram
suspensos às doze horas e reiniciaria em data posterior por convocação da presidente
deste conselho. No dia doze de novembro de dois mil e vinte, às quatorze horas, no
mesmo local e com os mesmos membros presentes, teve reinício a reunião e foram
analisadas as prestações de contas dos meses de abril a junho de 2020. Concluídas
a análise da prestação de contas de janeiro a junho de 2020, o Conselho Fiscal da
FIEPE/CAV sugere algumas medidas, a saber: a) Que a autorização de pagamento
seja realizada por meio de formulário eletrônico, devido a inúmeras falhas encontradas
na análise, tais como: falta de assinatura do coordenador do projeto, valores
divergentes entre autorizações e notas fiscais, letras ilegíveis, falta de informações no
detalhamento, falta de menção ao projeto e/ou vinculação ao objeto da FIEPE (Apoio
ao Ensino, Pesquisa ou Extensão). Observar nas próximas autorizações e implantar
de forma eletrônica; b) Que o pagamento dos documentos fiscais seja precedido de
autorização emitida e assinada pelo Coordenador do Projeto; c) Criar logística para
que os materiais permanentes sejam doados à FIEPE/CAV assim que adquiridos; d)
Inserção obrigatória nas notas fiscais/cupons fiscais, no ato de sua emissão, de
identificação do projeto/coordenador; e) Realizar cópia dos documentos impressos em
papel termossensível; f) Que os boletos bancários devem estar acompanhados
obrigatoriamente de documentos fiscais. Considerando os balancetes, extratos
bancários e documentos fiscais apresentados, o Conselho Fiscal da FIEPE/CAV é
favorável à aprovação da prestação de contas dos meses de janeiro a junho de 2020
da FIEPE/CAV. A presidente Mere Erika Saito declarou a reunião encerrada,
agradecendo a presença de todos, da qual foi lavrada a presente ata por mim, Gilberto
Rech, que depois de lida e aprovada será assinada por todos os presentes.
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